Onze handen jeuken
en doen waar ze goed in zijn
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E-commerce platforms met innovatieve en
schaalbare technologieën
rb2 heeft veel ervaring met de technische realisatie van uiteenlopende
e-commerce platforms voor toonaangevende opdrachtgevers. Wij werken met
innovatieve en schaalbare technologieën die ervoor zorgen dat het platform
klaar is om alle e-commerceambities te realiseren.
Om dit soort technologieën te kunnen toepassen, maken we vaak gebruik
van de e-commerce platforms van Sitecore, Magento, Virto Commerce
en commercetools. Met de laatste twee tech-bedrijven hebben we zelfs
strategische partnerships.
We werken bijvoorbeeld graag met commercetools omdat deze innovatieve en
snelgroeiende partij een omnichannel en headless platform biedt. Daardoor
is het platform uiterst flexibel. De mogelijkheden om uit te breiden en aan te
passen zijn enorm, omdat klanten uit de vele microservices (features) kunnen
kiezen en die kunnen integreren via meer dan 300 API’s die commercetools
biedt.
Inmiddels hebben we al tientallen eigen modules gebouwd bovenop deze
e-commerce platformen. Platformen die een uiteenlopende set aan features
nodig hebben, zoals directe transacties, opties voor factuur betalingen,
prijsonderhandelingen en offertemanagement.

e-Commerce platformen in de praktijk
In deze PDF hebben we vier praktijkvoorbeelden voor je gebundeld. Lees hoe
we de e-commerce platformen van Lavazza, Inktonline, EKI en Bruna hebben
gebouwd.
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CASE

Commerciële ambities waarmaken
Gepersonaliseerde informatie
aanbieden
Koffiemerk Lavazza Nederland biedt ruim 4000 zakelijke klanten een perfect
overzicht van onder andere hun assortiment, prijsstelling en bestelgeschiedenis
met een nieuwe website. rb2 heeft deze e-commerce website, waarbij
personalisatie centraal staat, technisch gerealiseerd in het Virto Commerce
e-commerce platform. Lavazza Nederland is daardoor in staat om zijn huidige
e-commerce ambities te realiseren.

Inzicht in klantgedrag
Direct inspelen op behoeftes

Tools & technieken
Technologie
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PROGRAMMING LANGUAGES

Vue.js, Umbraco CMS
.NET core, Virto Commerce, Azure SQL,
Azure Search
C#, JavaScript

Services

CI / CD
SERVERS & HOSTING

VisualStudio Team services
Microsoft Azure

Tools & methodiek

TOOLS
METHODOLOGY

Atlassian Suite
Scaled Scrum

FRONTEND
BACKEND

Onze uitdaging
De webshop van Lavazza Nederland was verouderd en sloot niet meer aan bij de
organisatie en de huidige e-commerce ambities. Het koffiemerk klopte bij rb2
aan voor de realisatie van een compleet nieuwe website die moest inspringen
op de groeiende behoeftes van klanten omtrent gepersonaliseerde transactieen productinformatie. Er waren meerdere factoren die de realisatie technisch
complex maakten.
Lavazza had een e-commerce platform nodig dat naadloos kon worden
geïntegreerd met andere systemen, dat in meerdere landen kan worden
ingezet oftewel dat flexibel en schaalbaar is. Daarnaast moesten de B2B- en
B2C-activiteiten worden verenigend om het beheren van meerdere catalogi
of dupliceren van werk op de backend te besparen. Om op deze wensen in te
spelen kozen wij voor het e-commerce platform Virto Commerce.

Het resultaat
De oude website is vervangen door de volledig nieuwe e-commerce website.
Door de functionaliteiten van Virto Commerce zijn de productopties volledig
configureerbaar voor zowel de B2B- als de B2C-activiteiten en is het voor
de klanten nu mogelijk om vanuit één scherm hun bestellingen te plaatsen,
bestelgeschiedenis in te zien, bestellijsten te beheren en facturen te bekijken.
Voor de B2B-activiteiten bleek er daarnaast ook nog een extra uitdaging te
zijn: het beheren van alle bestellijsten en speciale prijsafspraken. Hiervoor
hebben wij een koppeling met het Zegris ERP-systeem gerealiseerd waardoor
alle gegevens worden gesynchroniseerd. Hierdoor verloopt het proces niet
alleen veel sneller en efficiënter, maar het beheren is ook een stuk eenvoudiger
geworden. Contentmanagement taken, zoals het toevoegen van nieuwe
producten, nemen geen uren meer in beslag maar zijn in een handomdraai
gerealiseerd. Daarnaast zijn ook de accountmanagers van Lavazza Nederland
veel daadkrachtiger geworden doordat de website leert van klantgedrag en zij
hierdoor beter kunnen inspringen op de klantwensen.
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Onze aanpak
Voor Lavazza Nederland verzorgt rb2 de volledige development en technische
ondersteuning in elke fase van het ontwikkelproces. Door te werken met
innovatieve en schaalbare technologieën is het nieuwe platform klaar om
de e-commerce ambities te realiseren. Het platform wordt nog steeds
doorontwikkeld en continu uitgebreid. Nieuwe functionaliteiten zorgen ervoor
dat Lavazza Nederland klanten nog beter kan bedienen. Binnen dit project
werken wij nauw met elkaar samen volgens het Scrum framework waardoor we
snel kunnen schakelen en aanpassen wanneer dat nodig is.
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CASE

Duizenden soorten en typenummers
Snel de juiste inktcartridge vinden
Inkt kopen doen de meeste mensen niet dagelijks en het is vaak geen gemakkelijke
taak. Inktonline maakt inktcartridges kopen een stuk eenvoudiger en goedkoper.
Inktonline onderscheidt zich doordat je producten niet alleen op ingewikkelde type
nummers of codes kunt zoeken, maar ook op symbolen. Bas Ebbeling, eigenaar
van Inktonline, vroeg rb2 om een mooie webshop te bouwen. Hiervoor heeft rb2
onder andere gebruikgemaakt van e-commerce platform Virto Commerce voor de
realisatie van een vergelijkingsfunctie.

Gemakkelijk online inkt bestellen
Voor een lage prijs

Tools & technieken
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Technologie

FRONTEND
BACKEND
PROGRAMMING LANGUAGES

Angular liquid Saas
ASP.NET, MS-SQL, Virto Commerce
C#

Services

CI / CD
SERVERS & HOSTING

VisualStudio Team services
Microsoft Azure

Tools & methodiek

TOOLS
METHODOLOGY

Atlassian Suite
Scaled Scrum

Onze uitdaging
Hoe zorg je dat een gebruiker zich niet blind staart op inkt van originele merken?
Om niet voor verrassingen te komen staan, kiezen mensen uit veiligheid
vaak het originele merk dat bij hun printer hoort. Hoe kunnen we de kwaliteit
waarborgen én zorgen dat mensen geld besparen?

Het resultaat
Inktonline biedt vrijwel voor ieder origineel product een kwalitatief gelijkwaardig
huismerk product aan. Indien de originele versie een tegenhanger van het
huismerk heeft tonen we dit direct op de productpagina.
De gebruiker ziet direct de verschillen en voordelen van het huismerk product
ten opzichte van het originele product. Het eindresultaat is een mooie
schaalbare webshop, gebouwd met de laatste technieken.

Onze aanpak
Het verzoek van de klant luidde als volgt: ontwerp en ontwikkel een strak
vormgegeven inktcartridges- en toners- webshop waarin onze merkidentiteit
duidelijk herkenbaar is en onze klanten makkelijk kunnen zoeken. In eerste
instantie heeft onze digital creative een mooi design neergezet. Ons crossfunctionele Scrum team met 5 developers is daarna keihard aan de slag gegaan
met het technische gedeelte en heeft een mooie en gebruiksvriendelijke
webshop gebouwd.
Om de uitgebreide vergelijkingsfunctie technisch te realiseren heeft rb2
gebruikgemaakt van het open-source Virto Commerce e-commerce platform.
Hierin hebben wij deze functie op maat ontwikkeld en geïmplementeerd in de
webshop van Inktonline. Op deze manier worden direct de verschillen tussen het
huismerk en originele product snel en overzichtelijk getoond.
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CASE

Kunststof en rubber op maat
Voor iedere situatie een oplossing
EKI biedt b2b-klanten technische oplossingen in rubber en schuim die heel
goed aansluiten bij hun specifieke behoeften. EKI verwerkt rubber en schuim tot
gewenste vormen voor industrie, bouw en groothandels. Omdat zij als fabrikant de
volledige productie in eigen beheer hebben, is EKI in staat om volledig maatwerk
aan te bieden. Doordat EKI specialist is in dit vakgebied vinden hun producten de
weg door heel Europa.

Materialen configureren
In elk denkbare vorm

Tools & technieken
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Technologie

FRONTEND
BACKEND
PROGRAMMING LANGUAGES

Vue.js 2.6, Prismic CMS
.NET core 3.1 / Node.js 12
C# 8.0, TypeScript 3.7

Services

CI / CD
SERVERS & HOSTING

GitHub Actions
Microsoft Azure

Tools & methodiek

TOOLS
METHODOLOGY

GitHub Project Boards and Wiki
GitHub Flow, required pull request review
on Protected Branches Scrum

Onze uitdaging
EKI is ontzettend goed in het maken van maatwerk producten. Maar hoe vertaal
je de wens van een b2b-klant, die vaak enorm uniek en specifiek is, naar een
daadwerkelijke order? Hoe zorg je dat klanten direct hun gewenste product
kunnen configureren en bestellen, zonder hulp van een medewerker? Samen
met EKI is rb2 begonnen met het uitwerken van een productconfigurator. Een
module waarin b2b-klanten elk denkbare dimensie van een product kunnen
invoeren. Klaar met configureren? Dan kan het product gelijk besteld worden.

Het resultaat
rb2 heeft een productconfigurator ontwikkeld die aan de voorkant ontzettend
makkelijk in gebruik is, terwijl er aan de achterzijde op een hoog tempo
berekeningen worden gemaakt. Een reeks slimme algoritmes levert de gebruiker
vrijwel direct een prijscalculatie. De oplossing is schaalbaar en herbruikbaar,
voor bijvoorbeeld gebruik in de bouwmarkt of op de tablet van een sales-agent.

Onze werkwijze
Samen met EKI heeft rb2 een Product Backlog gedefineerd voor een eerste
MVP. In een paar refinement sessies hebben we complexe calculaties op ons
whiteboard getekend, om vervolgens te valideren met de stakeholders vanuit
EKI. Na een eerste spike zijn we aan de slag gegaan. Sprint voor sprint, in nauw
contact met de Product Owner van EKI. Door de feedbackloop zo kort te houden,
konden we snel bijsturen om zo de ideale MVP samen te stellen.
Omdat het hier onder de streep toch gaat om prijsberekeningen, is het
(geautomatiseerd) testen van de applicatie enorm belangrijk. Dat is sowieso wel
de rb2-standaard, maar hier nog net een tikkeltje belangrijker.
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CASE

Een vernieuwing van de website
Personalisatie en volop
marketingmogelijkheden
Bruna heeft rb2 gevraagd te helpen bij het uitwerken van het UX- en visual design
en de implementatie van het CMS Sitecore en Mercury e-commerce. Hiervoor is
een Scrum team samengesteld uit medewerkers van Shared Stories Group en rb2.
Naast vervanging van de winkelautomatisering, werd in de loop van 2018 ook met
de vernieuwing van de uit 2014 stammende Bruna website gestart.

De klantexperience verbeteren
Door inzet Sitecore Experience Platform

Tools & technieken
Technologie
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FRONTEND
BACKEND
PROGRAMMING LANGUAGES

ReactJS
.NET Framework 4.7, .NET Core,
Azure SQL Database, Azure Redis, Solr
C#, JavaScript

Services

CI / CD
SERVICE & HOSTING

Azure DevOps
Microsoft Azure

Tools & methodiek

QUALITY ASSURANCE
TOOLS

Selenium NightWatch
Sitecore CMS, Sitecore Commerce,
Atlassian Suite, NightWatch & Cucumber &
Docker for E2E test
Scaled scrum

METHODOLOGY

Onze uitdaging
Na een uitgebreide pakketselectie heeft Bruna in juni 2018 besloten om de
nieuwe website te gaan ontwikkelen op basis van het gebruiksvriendelijke CMS
Sitecore Experience Platform (XP) in combinatie met de e-commerce oplossing
Sitecore Experience Commerce (XC). De omnichannel-, vele personalisatie- en
marketingmogelijkheden die Sitecore biedt, worden snel uitgerold door gebruik
te maken van Mercury e-commerce front-end.
Naast de implementatie van Sitecore, vinden we een uitdaging in het gebruiken
van Mercury e-commerce. Deze ‘versneller’ bestaat uit kant-en-klare front-end
componenten, die we voor Bruna aanpassen en uitbreiden. Om de wensen van
Bruna te inventariseren en af te stemmen op Mercury, de mogelijkheden van
personalisatie, promoties en content items te laten zien èn een opzet van de
backlog te maken, hebben we een aantal workshops gehouden. Op basis van de
in de workshops verzamelde informatie heeft de Bruna Product Owner een start
gemaakt met het maken van Epics en User Stories, welke door het Scrum team
worden opgepakt.

Het resultaat
Het development team bestond uit drie back-end en twee front-end developers
van Shared Stories Group, aangevuld met een rb2 technical lead en twee rb2
Sitecore developer. Zij werkten samen vanuit het SSG-kantoor in Amsterdam.
Vanuit ons kantoor in Wuhan werkten er 3 Sitecore developers en een QA’er
mee. Zij waren onderdeel van hetzelfde development team. Parallel aan het
development team, werkte een designer van Aviva aan het UX en visual design.
In deze samenstelling hebben we in tweewekelijkse sprints aan het project
gewerkt en konden we na 11 sprints de nieuwe website ‘live’ zetten. Hierna
was de backlog natuurlijk nog niet leeg en is er met een kleiner team nog een
aantal sprints doorgewerkt, om ook de functionaliteiten met minder prioriteit te
implementeren.
Het resultaat is één platform, die door combinatie van content en e-commerce,
zorgt voor omnichannel winkelervaringen, waarbij de juiste klant wordt
verrast met het juiste aanbod, relevante aanbiedingen en inzicht heeft in zijn
koophistorie, inclusief te downloaden e-books.
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Onze aanpak
rb2 is vanaf de eerste plannen tot aan de lancering van de nieuwe website
betrokken geweest en heeft hiervoor bij de start een aantal workshops
georganiseerd en developers uit Nederland en China ingezet en een deel van
de Scrum Master rol op zich genomen. Door vanaf de eerste sprint samen te
werken met de developers van Shared Stories Group was de overdracht en
doorontwikkeling geborgd.

Wil je meer weten over
deze cases?
Vanzelfsprekend wordt er met een
passend, uitgebreid team gewerkt aan deze
projecten, maar wanneer je meer details
wilt weten, moet je echt zijn bij:

12

Ties Luijendijk
Business Consultant
+31 (0)299 200800

